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Udsmykningen på Nykøbings torve er blevet taget godt 
i mod. Gravstenene er lavet af flamingo, som harfået 
hældt beton over sig. Opfindsomt og kreativt.
Foto: Pernille Damsgaard

På besøg hos FGU: Her bruges 
både hovedet og hænderne
LÆRING: FGU i Nykøbing får store roser for deres udsmykning af byen. Men skolen kan meget mere end 
det - og så er der også personlig dannelse på programmet

Af Pernille 
K. Damsgaard
pkd@dnmh.dk

Foto: Bo Lehm
bl@dnmh.dk

NYKØBING: - Mange ved ikke 
helt, hvad det er, vi kan. .

Sådan lyder det fra Pernil
le Korsgaard Juhl, som er 
skoleleder hos FGU Nord
vest Morsø.

Nu vil hun gøre noget ved 
det. FGU står for forbere
dende grunduddannelse og 
varer op til to år - afhængig 
af den enkelte elev.

- Nogle er her blot seks må
neder, inden de kommer vi
dere i systemet. Det er lidt 
forskelligt, siger Pernille 
Korsgaard Juhl.

Lisbeth Thrysøe, som er 
handelschef ved Mors Han
del tog sidste år kontakt til 
skolen i forbindelse med by
ens juleudsmykning.

Det blev så stor en succes, 
så hun igen tog kontakt til 
FGU i månederne op til hal- 
loween. Det ser man nu re
sultatet af på byens torve og 
handelsstrøg - og det er et 
resultat, som har høstet 
mange positive bemærknin
ger.

- Vi fik begrebet om hallo- 
ween flettet ind i et forløb 
med dansk, matematik og 
kultur, siger Pernille Korsga
ard Juhl.

En større helhed

Og det er netop det, der er 
meningen. Man kan ikke 
komme og bestille en vare - 
medmindre det er noget, 
som kan indgå i en større 
helhed rent undervisnings
mæssigt, siger skolelederen.

Derfor skiller FGU sig ud 
fra den tidligere produkti
onsskole.

- Men det er da flatteren
de, at folk henvender sig, si
ger Pernille Korsgaard Juhl.

Formålet med FGU er, at 
det skal være en skole, der 
samler alle forberedende til
bud ét sted. Det skal få flere 
unge i beskæftigelse eller vi
dere med anden uddannel
se.

- Det handler om at få unge 
til at se deres potentiale og 
give dem gode oplevelser. 
Det er for unge med et uop
daget og uopfyldt potentia
le, siger hun.

FGU har tre spor; Almen 
grunduddannelse med fag 
som dansk, matematik og 
samfundsfag. Produktions
grunduddannelse, som om
handler alt lige fra omsorg 
og sundhed til mad, byg og 
industri, og sidst Erhvervs
grunduddannelse, hvor man 
kan få et lille skub til at kom
me ind på erhvervsuddan
nelse.

Dannelse er også noget, 
der er på programmet hos 
FGU.
-1 forbindelse med de for

skellige forløb, så lærer de 
også om, hvordan man sty
rer sin privatøkonomi, får 
sociale kompetencer, fokus 
på udstråling, påklædning 
og arbejdspladslære. Vi læ
rer dem også, hvordan de 
skal læse en lønseddel, og på 
den måde ruster vi dem til 
arbejdsmarkedet og arbejds
livet samtidig med, at vi ta
ger udgangspunkt i den ud
dannelsesplan, der er lavet 
for den enkelte, siger Pernil
le Korsgaard Juhl, som er 
glad for samarbejdet med 
Mors Handel.

- Der er det vores byggelin
je, som får teori og praktik 
flettet ind i hinanden. Og så 
er det fedt at være en del af 
noget, der ser så flot ud, si
ger hun.

Sjovt at gøre en forskel

23-årige Kenni Rasmussen 
går på bygge-linjen, og han 
har været med til at lave by
ens halloween-udsmykning. 
Det har været en god ople
velse.

- Det er rart at se så mange 
glade ansigter nede i byen. 
Folk siger, aj hvor er det flot. 
Jeg synes, det er sjovt at gøre 
en forskel for byen, siger 
Kenni Rasmussen, som har 
lagt kræfter i at få det til at se 
pænt ud.

Han tør godt løfte sløret 
for, hvordan gravstenene på 
Klostertorvet er lavet. De ser 
tunge ud, og når man rører 
ved dem, kan det svære 
svært at mærke, hvad de 
egendig er lavet af. Men det

Pernille Korsgaard Juhl er leder for FGU i Nykøbing Mors. Det er et relativt nyt uddannelsessted, der skal ruste unge mennesker til ar
bejdslivet. Foruden flere klassiske skolefag så bliver der også lavet en række praktiske ting - blandt andet byens halloween-udsmykning.

Kenni Rasmussen har været med til at lave halloween-udsmyknin- 
gen, men nu er han i fuld gang med forberedelserne til byens ^ 
juleudsmykning. Han lover, at det bliver flot.

Kenni Rasmussen har været tilknytte skolen siden januar. Hans mål 
er at komme ud på arbejdsmarkedet - og gerne et sted, hvor han 
kan bruge sine hænder.

er en enkel og kreativ løs
ning.

- Det er såmænd flamingo, 
som har fået beton over sig, 
siger Kenni Rasmussen, som

har været hos FGU siden ja
nuar.

Når hans forløb er færdigt, 
vil han gerne ud at arbejde - 
og bruge sin hænder.

FGU blev stiftet i august 
2019 og henvender sig til 
unge i alderen 15 til 25 år. I 
øjeblikket er 54 unge i gang 
med et FGU-forløb i Nykø

bing Mors, som kører i sam
arbejde med FGU i Thisted 
og Jammerbugt.
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